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HITTESTRESS MEETLAT
In de loop der jaren zijn slachterijen steeds meer dieren gaan slachten, maar de wachtruimte en
losvoorzieningen zijn niet evenredig meegegroeid. Bij aankomst op de slachterij kunnen dieren
daarom vaak niet direct worden gelost. Als alternatief moeten ze buiten wachten in stilstaande trucks.
Soms urenlang. Dit is onacceptabel. In stilstaande trucks loopt de temperatuur razendsnel op.
Hierdoor lijden er onnodig veel dieren onder hittestress met soms zelfs de dood tot gevolg.
Meer risico bij grote slachterijen
Bij grote slachterijen zijn de wachttijden vaak langer. Hoe meer dieren worden geslacht, hoe lastiger
de aanvoer te managen is. Bij grote slachterijen is het, door de krappe planning en het hoge aantal
slachturen per dag bovendien vaak niet goed mogelijk om de warmste uren van de dag (12:00-20:00)
te vermijden en te anticiperen op storingen in de slachtlijn.
Genomen hittestress-maatregelen niet voldoende
In de afgelopen jaren heeft Eyes on Animals slachterijen gestimuleerd om maatregelen te nemen
tegen hittestress. Er zijn onder andere overkappingen gebouwd zodat veewagens buiten in ieder geval
in de schaduw kunnen staan, het wegdek is wit geverfd zodat zonlicht weerkaatst wordt (waardoor
het wegdek minder opwarmt en stralingswarmte afgeeft) en er zijn grote mobiele ventilatoren en
watervernevelaars naast de trucks geplaatst. Eyes on Animals is blij met deze maatregelen. Ze maken
verschil voor het welzijn van miljoenen dieren.
Zolang de kern van het probleem echter niet wordt opgelost, namelijk het tekort aan losplekken en
wachtruimte in het slachthuis, blijven deze maatregelen een doekje voor het bloeden. De maatregelen
vormen namelijk geen structurele oplossing. Ze zijn geen goed alternatief voor een wachtstal die
gekoeld kan worden, waar dieren water hebben, meer ruimte en waar ventilatie beter gecontroleerd
kan worden.
Eyes on Animals roept slachterijen daarom op om hun wachtstal en losvoorzieningen dusdanig uit te
breiden dat dieren bij aankomst direct kunnen worden gelost. Vanzelfsprekend dient het klimaat in
deze wacht- en losruimte adequaat te zijn.
Het zo snel mogelijk lossen van de dieren en ze beschermen tegen extreme temperaturen is
bovendien een wettelijke verplichting (Verordening 2009/1099, Bijlage III, punt 1.2 en Hoofdstuk II,
artikel 3). Eyes on Animals vraagt daarom ook de NVWA handhavend op te treden indien er bij een
slachterij lange wachttijden zijn (> 15 minuten) en/of de dieren niet voldoende beschermd worden
tegen hittestress.
In 2019 heeft Eyes on Animals samen met de Dierenbescherming 10 actiepunten geformuleerd om
hittestress tijdens transport te verminderen en de sector en politiek hiertoe te bewegen. In 2021 is dit
rapport geupdate. Bekijk het rapport hier >>
De Hittestress Meetlat
In deze Hittestress Meetlat vindt u de inspectiebevindingen van Eyes on Animals en de genomen
hittestress-maatregelen bij verschillende slachterijen in Nederland, Duitsland en België. De
bevindingen geven inzicht in waar de wachttijden nog te lang zijn, welke noodmaatregelen
slachterijen hebben getroffen voor dieren die buiten in stilstaande trucks moeten wachten en
waar er verbetering nodig is. De bevindingen zijn voorgelegd aan de slachterijen en hun feedback
en/of aanvullingen zijn zo veel mogelijk verwerkt.
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Overzicht hittestress inspecties
Varkensslachterijen
Zie voor meer details hoofdstuk “Varkensslachterijen” waar er per varkensslachterij een beoordeling wordt
gemaakt.
Slachthuis

Slacht- EonA
aantal welkom
per uur
650
Ja

Datum
Wachttijd* Opmerking slachterij
laatste
inspectie
Jun 2019 1 uur
Wachttijd is normaal ca. 15
minuten, langere wachttijd
tijdens inspecties EonA had
te maken met een storing.

Gosschalk
Epe

500

Nee

-

N/A

Pali Geldrop

300

Ja

Jul 2018

Geen
wachttijd

Tönnies
RhedaWiedenbrück
(DE)

1.400
(twee
lijnen)

Ja

-

N/A

Van Rooi
Helmond

650

Ja

Jun 2020

0,5-1 uur

Vion
Apeldoorn

650

Ja

Aug 2020 1 uur

Vion Boxtel

1.300
(twee
lijnen)

Ja

Aug 2020 1-2 uur

Vion Groenlo

500

Ja

Aug 2020 N/A

Weidemark
Sögel(DE)

650

Ja

Aug 2016 N/A

Westfort
IJsselstein

650

Ja

Juni 2019 N/A

Compaxo
Zevenaar

Algemeen oordeel

Er zijn verbeteringen nodig (meer goed
geventileerde schaduwplekken, een beter klimaat
in de aanvoerhal en een kortere wachttijd), maar
Compaxo werkt hier aan en nemen onze adviezen
mee bij de verbouwing van hun slachterij.
Meerdere keren contact proberen te leggen, maar
helaas nog zonder resultaat. We kunnen dus geen
oordeel geven.
Meestal geen wachttijd.
Pali heeft een beperkte slachtcapaciteit + groot
Transport is grotendeels in deel van transport in eigen handen, waardoor de
eigen handen waardoor de aanvoer beter te managen is en varkens meestal
aanvoer goed te plannen
direct kunnen worden gelost.
is. Alleen bij een storing
kan er een wachttijd zijn.
Gemiddelde wachttijd is ca. EonA heeft nog geen hittestress inspectie
50 minuten, door
uitgevoerd op dit bedrijf. De wachttijden zijn
omstandigheden kan het
evenwel nog aanzienlijk en moeten korter. Maar
langer duren (tot ca. 2,5
Tönnies is bereid tot verbetering en we zijn
uur).
welkom op hun slachterij.
De voorzieningen voor wachtende trucks zijn
goed, maar de wachttijden moeten korter en de
ramen in de wachtstal moeten zonwerend worden
gemaakt.
Zijn bezig met het maken van een overkapping en
heeft ventilatoren aangeschaft. Deze maatregelen
moeten nog beoordeeld worden, maar VION is
aan de slag gegaan met onze verbetersuggesties.
Wel moeten wachttijden korter.
Wachttijd is gemiddeld
Er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd op
1,25 uur, bij storing of
ons advies, maar de wachttijd is nog steeds te
calamiteiten kan het soms lang. Er zijn meer losplekken en een grotere
oplopen tot 2-3 uur
wachtstal nodig om de varkens sneller te kunnen
lossen.
Wachttijd in de zomer
Heeft extra ventilatoren geplaatst. We hebben
minder dan 30 minuten.
nog niet kunnen beoordelen of deze voldoende
effectief zijn, maar VION Groenlo is dus wel aan de
slag gegaan met ons advies. Wel zijn er betere
schaduwplekken nodig voor trucks die moeten
wachten.
Gemiddelde wachttijd is +/- Weidemark staat open voor ons advies en heeft
50 minuten, maar kan door verbeteringen doorgevoerd. Maar de wachttijd
omstandigheden soms
moet korter en er zijn meer carports nodig voor
oplopen tot circa 2,5 uur.
wachtende trucks.
Trucks worden op het uur
Westfort staat open voor onze adviezen en heeft
gepland. Wachttijd is
verschillende verbeteringen doorgevoerd. Maar
maximaal 1-2 uur.
de wachttijd moet korter + schaduwvoorziening
voor trucks die voor het hek staan (en dus niet
onder de overkapping).

* De wachttijd is gebaseerd op één of meerdere inspecties

4

Pluimveeslachterijen
Zie voor meer details hoofdstuk “Pluimveeslachterijen” waar er per pluimveeslachterij een beoordeling
wordt gemaakt.
Slachthuis
Clazing Zevenhuizen

EonA
welkom?
Nee

Datum
inspectie
Jun 2020

Duur wachttijd Opmerking slachterij of
chauffeurs
0,5-1,25 uur

ESBRO Wehl

Ja

Aug 2020

Niet vastgelegd Wachttijd van 0 tot 60
minuten.

Plukon Goor

Ja

Aug 2020

< 15 minuten

Remkes Epe

Ja

Jul 2019

1-2 uur

Storteboom Putten

Ja

Jul 2019

Geen wachttijd
< 10 minuten

Van der Meer Dronrijp Onbekend -

Wachttijd in
aanvoerhal,
duur niet
vastgelegd

Van Miert Breukelen

Nee

Aug 2019

< 30 minuten

WILKI Ravels(BE)

Ja

-

Niet vastgelegd

Chauffeurs laten weten dat
ze rondjes moeten rijden

Trucks wachten niet buiten,
maar in de aanvoerhal
gedurende 6-10 uur.

Algemeen oordeel
Clazing is één van de weinige slachterijen
waar EonA niet welkom is. We hebben
alleen kunnen constateren dat de
wachttijden te lang zijn en de
voorzieningen voor wachtende
pluimveetrucks niet afdoende.
We hebben de hittestressmaatregelen die
ze o.a. op ons advies genomen hebben nog
niet goed kunnen beoordelen. We kunnen
nog geen eindoordeel geven.
Er zijn geen voorzieningen
(schaduw/ventilatoren) voor trucks die
door storing op het terrein moeten
wachten. We hopen dat ze hier snel mee
aan de slag gaan. Het klimaat in de
wachtstal hebben we niet kunnen
beoordelen.
Remkes staat open voor onze adviezen en
heeft verbeteringen doorgevoerd. Om
hittestress te voorkomen is een kortere
wachttijd echt noodzakelijk. Daarnaast zijn
er verdere verbeteringen nodig van de
wachtplek. Het klimaat in de aanvoerhal
hebben we nog niet kunnen beoordelen.
Er is dringend verkoeling en ventilatie nodig
voor de kippen in de aanvoerhal.
Storteboom geeft aan dat ze in 2021/2022
aanpassingen gaan doorvoeren.
Heeft verschillende maatregelen tegen
hittestress getroffen zoals grote
ventilatoren in de wachtstal en
watervoorziening. De wachttijden in de hal
(6-10 uur) zijn echter erg lang en de kratten
worden niet afgestapeld waardoor
ventileren moeilijker is. Mogelijk gaat dit
wel goed – maar we hebben dit niet
kunnen beoordelen. Van der Meer denkt
nog na over een eventueel bezoek van Eyes
on Animals.
Van Miert is één van de weinige
slachterijen waar Eyes on Animals niet
welkom is. We hebben alleen vanaf de
openbare weg inspectie kunnen uitvoeren.
Er is geen schaduw en goede ventilatie voor
wachtende trucks. We zagen veel kippen
met hittestress.
Heeft verschillende maatregelen genomen
tegen hittestress. Het is onbekend of deze
voldoende effectief zijn omdat EonA nog
geen bezoek heeft afgelegd. Maar Wilki is
transparant en bereid om onze vragen te
beantwoorden. We zijn bovendien welkom
op hun slachterij deze zomer.
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Hittestressmaatregelen per slachterij
Varkensslachterijen
1.1 COMPAXO ZEVENAAR
Laatste hittestress-inspectie: 25 juni 2019, 11:45-14:45
Buitentemperatuur: 33-34°C en 40% LV.
Wachttijd buiten

Dieren met hittestress

Circa 1 uur. Compaxo laat weten dat de wachttijd normaliter circa 15 minuten
is en de langere wachttijden tijdens onze inspecties te maken hadden met een
storing.
Ja, in de trucks langs de openbare weg en in de aanvoerhal

Slachtcapaciteit

650 varkens per uur

Schaduw

Deel van de trucks stond aan de openbare weg langs een rij bomen
(halfschaduw). De andere trucks stonden in de wachtsluis op hun terrein.
Compaxo laat weten dat ze niet meer langs de openbare weg staan, maar bij
wachttijden een rondje rijden.
Er staan twee mobiele ventilatoren voor de wachtsluis. Deze blazen lucht naar
binnen. In de wachtsluis is er geen plek om ventilatoren naast de trucks te
zetten – de ventilatie is hierdoor beperkt.
Deze was te hoog. Er is één mobiele ventilator geplaatst, maar we hebben
geadviseerd er nog meer te plaatsen.

Ventilatie

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Mobiele ventilatoren aangeschaft voor bij de wachtsluis en in de aanvoerhal.
 Een extra medewerker aan de weg die toeziet op de aanvoer/doorstroming.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal,
meer losplekken en anticiperen op storing.
 Meer goed geventileerde wachtplekken in de
schaduw.
 Koeling en betere ventilatie in de aanvoerhal.
GEPLANDE VERBETERINGEN
 Grotere wachtstal met meer losplekken (3 i.p.v.
2) zodat wachttijden afnemen (2022).
 Overkapping voor in totaal 7 veewagens (2022). Verbeterd: nieuwe ventilatoren bij de wachtsluis
In de zomer van 2021 zullen er al twee extra
schaduw-wachtplekken gereed zijn.
Algemeen oordeel: Er zijn verbeteringen nodig (voldoende goed geventileerde schaduwplekken voor
trucks, een beter klimaat in de aanvoerhal en een kortere wachttijd), maar Compaxo werkt hier aan en
nemen onze adviezen mee bij de verbouwing van hun slachterij.
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1.2 GOSSCHALK EPE
Laatste hittestress-inspectie: Geen. EonA is hier niet welkom.
Wachttijd buiten

Onbekend

Dieren met hittestress

NVT

Slachtcapaciteit

500 varkens per uur

Schaduw

Onbekend

Ventilatie
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

Onbekend
Onbekend

Algemeen oordeel: Eyes on Animals is bij dit bedrijf niet welkom. We hebben meerdere keren
geprobeerd een afspraak te maken voor bezoek, maar helaas nog zonder resultaat. We kunnen dus
geen oordeel geven over de maatregelen tegen hittestress.

1.3 PALI GELDROP
Laatste hittestress-inspectie: 26 juli 2018, 13:45 (er was toen geen aanvoer meer)
Buitentemperatuur: 38-39°C
Wachttijd buiten
Dieren met hittestress

0-15 minuten. Pali geeft aan dat er alleen een wachttijd is bij een
storing in de slachtlijn.
NVT

Slachtcapaciteit

300 varkens per uur

Schaduw

NVT – trucks rijden direct naar binnen

Ventilatie
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

NVT – trucks rijden direct naar binnen
Onbekend. Pali laat weten dat ze een koelcel op het dak hebben
waardoor de temperatuur in de zomer voldoende laag blijft.

Algemeen oordeel: Varkens waren voor het warmst van de dag (<12:00) aangevoerd. Pali heeft een
beperkte slachtcapaciteit + groot deel van transport in eigen handen, waardoor de aanvoer beter te
managen is en varkens meestal direct kunnen worden gelost.
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1.4 TÖNNIES RHEDA-WIEDENBRUCK (DE)
Laatste hittestress-inspectie: geen. EonA wil deze slachterij nog bezoeken en is welkom.
Wachttijd buiten
Dieren met hittestress

Nog niet vastgelegd door EonA. Tönnies laat weten: gemiddeld 50
minuten. Door omstandigheden kan het oplopen tot 2,5 uur.
NVT

Slachtcapaciteit

1400 varkens per uur (2 lijnen)

Schaduw

Er is een overdekte parkeerplaats voor 18-19 trucks. Effectiviteit nog
niet beoordeeld.
De overdekte parkeerplaats heeft ventilatoren met verneveling aan het
plafond. Daarnaast zijn er grote mobiele ventilatoren. Effectiviteit nog
niet beoordeeld.
Software om wachttijden te registreren.
Onbekend. Tönnies laat weten dat ze in de aanvoer- en wachthal geen
problemen ervaren met hittestress.

Ventilatie

Overige maatregelen
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal en meer losplekken.
Algemeen oordeel: Eyes on Animals heeft nog geen hittestress inspectie uitgevoerd op dit bedrijf. De
wachttijden zijn evenwel nog aanzienlijk. Deze moeten naar beneden. Maar Tönnies is bereid tot
verbetering, heeft een open attitude en we zijn welkom op hun slachterij.
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1.5 VAN ROOI HELMOND
Laatste hittestress-inspectie: 26 juni 2020, 13:45
Buitentemperatuur: 31°C
Wachttijd buiten

0,5-1 uur

Slachtcapaciteit

650 varkens per uur

Dieren met hittestress

Ja, in de trucks (juni 2018) en wachtstal(juni 2020)

Schaduw

Er is een voldoende grote overdekte parkeerplaats waar trucks kunnen
wachten.
Er is natuurlijke trek onder de overkapping omdat deze vrij hoog is.
Daarnaast zijn er vernevelaars. Er zijn geen extra mobiele ventilatoren.
Wil graag een tropenrooster hanteren maar loopt tegen restricties aan
bij de NVWA en KDS.
Redelijk. Maar onder de dakramen was de temperatuur te hoog
waardoor varkens hittestress hadden.

Ventilatie
Overige maatregelen
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal en meer losplekken.
 Dakramen in de wachtstal zonwerend maken.
VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Vernevelaars aangebracht aan het plafond van de overdekte parkeerplaats.
Algemeen oordeel: de voorzieningen voor wachtende trucks zijn goed, maar de wachttijden moeten
korter. Ook hebben we geadviseerd de ramen in de wachtstal zonwerend te maken.

Verbeterpunt: maak de dakramen van de
wachtstal zonwerend

Verbetering aangebracht: verneveling aan het plafond van de overkapping
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1.6 VION APELDOORN
Laatste hittestress-inspectie: 7 augustus 2020
Buitentemperatuur: 32°C (schaduw) - 37°C (zon). Rond de 30% LV.
Wachttijd buiten

Tot 1 uur

Slachtcapaciteit

650 varkens per uur

Dieren met hittestress

Ja, in de truck (varkens hijgen en/of versnelde ademhaling)

Schaduw

Er wordt gewerkt aan een overkapping voor wachtende trucks. Deze
was er in 2020 nog niet.
Er zijn mobiele ventilatoren aangeschaft. Deze waren er in 2020 nog
niet.
Redelijk. Bij warm weer adviseren we wel extra ventilatoren achterin de
stal te plaatsen.

Ventilatie
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er wordt gewerkt aan een overkapping voor de wachtende trucks. Daarnaast zijn ventilatoren
aangeschaft. We moeten nog in de praktijk bekijken of deze maatregelen voldoende effectief zijn.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal en meer losplekken.
Algemeen oordeel: er wordt er gewerkt aan betere voorzieningen voor wachtende trucks. Er is een
overkapping gebouwd en deze wordt nu uitgebreid. Daarnaast zijn ventilatoren aangeschaft. We
moeten nog beoordelen of deze maatregelen voldoende effectief zijn, maar VION Apeldoorn is dus
actief aan de slag gegaan met onze verbetersuggesties. Wel moeten de wachttijden korter.

Op het terrein stonden trucks in de zon (linkerfoto). Op advies van EonA is een overkapping gebouwd (rechterfoto); deze wordt
nog uitgebreid.
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1.7 VION BOXTEL
Laatste hittestress-inspectie: augustus 2020, 09:45-11:45
Buitentemperatuur: rond 31°C
Wachttijd buiten

1-1,5 uur

Slachtcapaciteit

1300 varkens per uur (twee lijnen)

Dieren met hittestress

Ja, in de trucks

Schaduw

Overkapping waar trucks onder kunnen staan. Maar er staan ook
trucks in de omgeving langs openbare wegen waar niet altijd schaduw
is. Deze trucks zijn te vroeg, te laat of er is een storing in de slachtlijn.
Er staan grote en hoge mobiele ventilatoren onder de overkapping.
Onder het dak zitten permanente ventilatoren.
Onbekend

Ventilatie
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er is een overkapping gebouwd met ventilatoren onder het dak.
 Er zijn grote en hoge mobiele ventilatoren aangeschaft voor naast de trucks.
 De vloer onder de overkapping is wit gemaakt.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal en meer losplekken.
Algemeen oordeel: er zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd, maar de wachttijd is nog steeds te
lang. Er zijn meer losplekken en een grotere wachtstal nodig om de varkens sneller te kunnen lossen.

Verbeterd: overkapping en witte vloer
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1.8 VION GROENLO
Laatste hittestress-inspectie: 20 augustus 2020 (rond 15:00, er was toen geen aanvoer meer)
Wachttijd buiten

Slachtcapaciteit

Volgens VION Groenlo in de zomerperiode < 30 minuten. Wij hebben
dit tijdens ons bezoek in augustus 2020 niet zelf kunnen verifiëren (er
was geen aanvoer meer). We hebben wel de wachttijd geregistreerd in
de lente van 2021. Deze was toen ruim een uur, maar het was toen niet
warm.
500 varkens per uur

Dieren met hittestress

NVT – bij aankomst waren de varkens al geslacht

Schaduw

Niet voldoende. Op het terrein waren er twee wachtplekken naast de
aanvoerhal, maar we hebben niet kunnen beoordelen of hier op alle
momenten van de dag voldoende schaduw is. Daarnaast staan er
trucks te wachten bij een tankstation in de buurt, waar onvoldoende
schaduw is.
De ventilatoren die in 2020 langs de wachtende trucks op het terrein
van VION stonden, waren te klein en te laag. Er zijn in 2021 extra
ventilatoren geplaatst op diverse plekken, maar we hebben deze nog
niet in de praktijk kunnen beoordelen.
Onbekend

Ventilatie

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er zijn op verschillende plekken extra ventilatoren geplaatst. Onder andere in de aanvoerhal en
naast de wachtende trucks. We hebben nog niet kunnen beoordelen of deze ventilatoren
voldoende effectief zijn.
WAT ER BETER MOET
 Er dient een overkapping te komen zodat trucks bij wachttijden nooit in de zon hoeven te staan.
 Kortere wachttijd realiseren.
Algemeen oordeel: VION Groenlo heeft extra ventilatoren geplaatst. We hebben nog niet kunnen
beoordelen of de ventilatoren voldoende effectief zijn, maar VION Groenlo is dus wel aan de slag
gegaan met ons advies. Wel zijn er betere schaduwplekken nodig voor trucks die moeten wachten.

De ventilatoren naast de wachtplek waren niet hoog en krachtig genoeg. Er zijn nu extra ventilatoren geplaatst, o.a. aan het
plafond.
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1.9 TÖNNIES / WEIDEMARK SÖGEL (DE)
Laatste hittestress-inspectie: 3 mei 2018 (betreft een bezoek om de doorgevoerde verbeteringen n.a.v.
ons bezoek in 2016 te bekijken)
Wachttijd buiten
Slachtcapaciteit

Nog niet vastgelegd door EonA. Tönnies laat weten: gemiddeld 50
minuten. Door omstandigheden kan het oplopen tot 2,5 uur.
1200 varkens per uur (2 lijnen)

Dieren met hittestress?

Ja, in de trucks (inspectie 2016)

Schaduw

Op de parkeerplaats zijn individuele carports geplaatst, maar het zijn er
niet voldoende voor alle wachtende trucks. Overige trucks staan langs
de bomen, maar dit is niet ideaal.
Er zijn grote mobiele ventilatoren geplaatst. Onbekend of het er
voldoende zijn voor alle trucks.
Software om wachttijden te registreren. Op tropische dagen worden de
varkens rond 23:00 gelost en de volgende ochtend geslacht.
Onbekend. Tönnies laat weten dat ze geen problemen ervaren met
hittestress in de aanvoer- of wachthal.

Ventilatie
Overige maatregelen
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er zijn enkele carports gebouwd.
 Er zijn een paar grote mobiele ventilatoren aangeschaft.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd door grotere wachtstal en meer losplekken.
 Voldoende carports voor alle wachtende trucks.
GEPLANDE VERBETERINGEN
 Grotere wachtstal zodat wachttijden afnemen (datum nog onbekend).
Algemeen oordeel: Weidemark staat open voor onze adviezen en heeft verbeteringen doorgevoerd.
Verdere verbeteringen zijn echter noodzakelijk, zoals een kortere wachttijd en voldoende carports voor
alle wachtende trucks.

Verbeteringen: ventilatoren en overkappingen
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1.10 WESTFORT IJSSELSTEIN
Laatste hittestress-inspectie: 26 juni 2019, 13:30-15:00
Buitentemperatuur: 26°C en LV 60%
Wachttijd buiten

Circa één uur (trucks worden op het uur gepland)

Slachtcapaciteit

650

Dieren met hittestress?

Ja, in de trucks

Schaduw

Er is een grote overkapping met schaduwnet gebouwd waar 3-4 trucks
onder kunnen staan. Voor het hek (waar trucks ook korte tijd staan) is
er niet voldoende schaduw.
Meerdere kleine ventilatoren met verneveling onder de overkapping die
automatisch aangaan bij respectievelijk 22 en 25°C. Voor het hek (waar
trucks ook korte tijd staan) is er geen ventilatie.
Voor dwarsgeventileerde trucks is er een stroomvoorziening – zodat
ventilatoren op stroom kunnen blijven draaien.
Nog niet gemeten. Maar er is vloerverkoeling + mobiele ventilatoren.

Ventilatie

Overige maatregelen
Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er is een overkapping met schaduwnet gebouwd waar 3-4 trucks onder kunnen staan.
 Onder de overkapping zijn meerdere kleine ventilatoren en vernevelaars bevestigd. De
ventilatoren gaan automatisch bij 22 graden aan en de vernevelaars bij 25 graden.
 Voor dwarsgeventileerde trucks is er een stroomvoorziening – zodat ventilatoren op stroom
kunnen blijven draaien.
WAT ER BETER MOET
 Schaduw en ventilatoren voor de trucks die korte tijd voor het hek (dus buiten de overkapping)
moeten wachten.
 Kortere wachttijden realiseren.
Algemeen oordeel: Westfort staat open voor onze adviezen en heeft verschillende verbeteringen
doorgevoerd. Verdere verbeteringen zijn echter noodzakelijk, zoals een kortere wachttijd en schaduw
voor trucks die voor het hek staan (en dus niet onder de overkapping staan).

Verbeteringen: overkapping met schaduwnet,
met ventilatoren en vernevelaars
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Pluimveeslachterijen
2.1 CLAZING ZEVENHUIZEN
Laatste hittestress-inspectie: 2 juni 2021, 12:00-13:00
Buitentemperatuur: 29°C en 36LV%
Wachttijd buiten

0,5-1,25 uur

Dieren met hittestress

Ja, de kippen in het midden van de truck hadden milde hittestress

Schaduw

Trucks staan op een openbare parkeerplaats. Er is geen overkapping.
Wel staan er bomen die voor halfschaduw zorgen. Maar de schaduw
reikt niet voldoende ver om alle kippen van schaduw te voorzien. De
opleggers staan vaak in de zon.
Er staan geen mobiele ventilatoren naast de trucks.
Er is wel beperkt natuurlijke ventilatie van de bomen.
Clazing laat weten dat ze op warmere dagen:
 eerder starten met vangen en slachten zodat er bij hitte minder
aanvoer is.
 bij het laden van de pluimveetrucks ventilatoren inzetten. Hierdoor
wordt het in de truck minder warm en benauwd.
Onbekend

Ventilatie
Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Geen
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd realiseren – door meer losplekken en een grotere wachtstal te bouwen.
 Betere voorzieningen voor wachtende trucks; mobiele ventilatoren en goede schaduw.
Algemeen oordeel : Eyes on Animals is in de slachterij van Clazing in Zevenhuizen niet welkom. Omdat
de wachtplek voor hun trucks openbaar is, hebben we deze wél kunnen beoordelen. De wachttijden zijn
te lang en de voorzieningen voor wachtende pluimveetrucks minimaal. Tijdens ons bezoek aan de
wachtplek kwam de eigenaar langs om kort met ons te spreken.

Verbeterpunten: er zijn geen goede voorzieningen voor wachtende trucks, zoals altijd voldoende schaduw en ventilatoren.
Afhankelijk van de drukte op de parkeerplaats kunnen de trucks in de schaduw van de bomen staan. Opleggers staan vaak in
de zon. In het midden van de trucks ervoeren kippen hittestress.
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2.2 ESBRO WEHL
Laatste hittestress-inspectie: 25 juli 2019
Buitentemperatuur: 38°C en 37LV%
Wachttijd buiten

Nog niet vastgelegd door EonA. ESBRO laat weten: 0-60 minuten.

Dieren met hittestress

Nog niet kunnen beoordelen

Schaduw

Er is een overkapping neergezet voor wachtende trucks. We hebben
het klimaat (ventilatie, temperatuur, luchtvochtigheid) nog niet kunnen
beoordelen terwijl er trucks instaan. Zonder trucks is de temperatuur
onder de overkapping circa 3-5 graden lager dan daarbuiten.
Er staan meerdere grote en krachtige ventilatoren aan de zijkant van
de tent. Of ze voldoende effectief zijn om alle container te ventileren,
hebben we nog niet kunnen beoordelen.
ESBRO laat weten dat ze op warmere dagen:
 bij het laden van de pluimveetrucks ventilatoren inzetten. Hierdoor
wordt het in de truck minder warm en benauwd.
 indien dit mogelijk is bij de NVWA vroeger beginnen met slachten
Onbekend

Ventilatie

Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. INSPECTIE EONA
 Er is een overkapping met ventilatoren en verneveling op het terrein geplaatst. We hebben de
effectiviteit van deze wachtvoorzieningen nog niet in de praktijk kunnen beoordelen.
 Voor het laden van de kippen (op het pluimveebedrijf) is een extra ventilatorwagen aangeschaft
en een aantal losse mobiele ventilatoren.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd realiseren – door meer losplekken en een grotere wachtstal te bouwen.
Algemeen oordeel : ESBRO staat open voor onze adviezen. We hebben de hittestressmaatregelen die ze
genomen hebben nog niet kunnen beoordelen en kunnen daarom nog geen eindoordeel geven.

Verbeteringen: tent waar trucks in de schaduw kunnen staan (links) en ventilatorwagen (rechts)

16

2.3 PLUKON GOOR
Laatste hittestress-inspectie: 6 augustus 2020, 11:30-13:00
Wachttijd buiten

<20 minuten

Dieren met hittestress

Niet kunnen beoordelen

Schaduw

Nee, er is geen schaduw op het terrein. Volgens Plukon kunnen trucks
meteen naar binnenrijden. Tijdens onze inspectie stond er echter een
truck circa 20 minuten in de zon te wachten. Plukon liet weten dat dit
door een storing kwam.
Nee. Er zijn geen mobiele ventilatoren op het terrein.

Ventilatie
Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

Plukon laat weten dat ze op warmere dagen:
 20% minder kippen laden per container
 Containers minder hoog stapelen in de aanvoerhal (max twee
containers op elkaar) en er maximaal twee wagens in de
aanvoerhal zijn (i.p.v. normaal 5).
 vanaf 10:00 ventilatoren inzetten bij het laden van pluimveetrucks.
Hierdoor wordt het in de trucks minder warm en benauwd.
Onbekend, tijdens onze inspectie hebben wij de wachtstal niet kunnen
bekijken. Volgens Plukon wordt de lucht gekoeld met een honingraat
filter waardoor het in de wachtstal circa 5 graden koeler is dan buiten.
In het plafond zitten twee ventilatoren. Maar EonA heeft dit in de
praktijk dus nog niet kunnen beoordelen.

VERBETERINGEN N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Er wordt overwogen om mobiele ventilatoren aan te schaffen voor trucks die in verband met
storing op het terrein moeten wachten.
WAT ER BETER MOET
 Betere voorzieningen (schaduw + mobiele ventilatoren) voor trucks die in geval van storing
moeten wachten.
Algemeen oordeel: er zijn geen voorzieningen (schaduw/ventilatoren) voor trucks die in geval van
storing op het terrein moeten wachten en we hopen dat Plukon hier snel mee aan de slag gaat. Het
klimaat in de wachtstal hebben we nog niet kunnen beoordelen.

Verbeterpunt: trucks wachten in de brandende zon
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2.4 REMKES EPE
Laatste hittestress-inspectie: 25 juli 2019, 10:30-11:30
Temperatuur: 31-32°C en LV50%
Wachttijd buiten

1-2 uur

Dieren met hittestress

Ja – kippen in de trucks onder de overkapping hadden veel hittestress

Schaduw

Er is een overkapping voor wachtende trucks, maar de zon komt via de
zijkant nog in de onderste laag met kratten.
Er zijn 12 ventilatoren onder de overkapping. We hebben geadviseerd er
nog meer te plaatsen.
Remkes laat weten dat ze op warme dagen:
 één uur eerder starten en waar mogelijk minder kippen slachten
 pluimveetrucks vóór 11:00 onder de overkapping willen hebben staan
en vóór 13:00 in de aanvoerhal
 10-20% minder kippen laden per krat en soms kratten leeg laten
Onbekend. We hebben dit nog niet kunnen beoordelen. Remkes laat
weten dat op verschillende plekken mobiele ventilatoren staan. Als trucks
op de slachterij arriveren worden kratten direct afgeladen en richting
verdover gebracht.

Ventilatie
Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN N.A.V. INSPECTIE EONA
 De vloer van de parkeerplaats is wit gemaakt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de temperatuur op de
parkeerplaats iets is gedaald. De vloer zal vanwege slijtage in 2021 opnieuw worden gewit.
WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijd realiseren.
 Schaduwnet van de overkapping verlengen en extra mobiele ventilatoren neerzetten.
Algemeen oordeel: Remkes staat open voor onze adviezen. Om hittestress te voorkomen is een
kortere wachttijd echt noodzakelijk en ook zijn er verbeteringen nodig van de wachtplek. Het klimaat
in de aanvoerhal hebben we nog niet kunnen beoordelen.

Links: verbeterpunt; ondanks schaduwnet scheen er nog zon in de onderste laag kratten
Rechts: verbeterd; de witte vloer zorgt voor een wat lagere temperatuur onder de overkapping
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2.5 STORTEBOOM PUTTEN
Laatste hittestress-inspectie: 25 juli 2019
Buitentemperatuur: 39°C en LV30%
Wachttijd buiten

Minder dan 10 minuten

Dieren met hittestress

Ja kippen in de containers in de aanvoerhal hadden ernstige hittestress

Schaduw

Niet van toepassing. Trucks kunnen direct naar binnen of rijden rondjes.

Ventilatie

Niet van toepassing. Trucks kunnen direct naar binnen of rijden rondjes.

Overige maatregelen

Storteboom laat weten dat ze op warme dagen:
 bij het laden van pluimveetrucks ventilatoren inzetten. Hierdoor
wordt het in de trucks minder warm en benauwd.
 bij 25 graden of meer 10% minder kippen in de containers gaan
 er roosters in het dak van de trucks zitten zodat warmte enigszins
weg kan
Te hoog
De temperatuur en luchtvochtigheid in de aanvoerhal (kippen zijn hier
circa 30-45 minuten) was tijdens onze inspectie heel hoog (3538°C/LV60%). Kippen ervoeren hier hittestress.

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN GEPLAND N.A.V. INSPECTIE EONA
 Kleine aanpassingen aan de aanvoerhal waarbij ook het klimaat wordt meegenomen (2021/2022).
WAT ER BETER MOET
 Verkoeling en betere ventilatie van de aanvoerhal.
Algemeen oordeel : Er is dringend verkoeling en ventilatie nodig voor de kippen in de aanvoerhal.
Storteboom geeft aan dat ze in 2021/2022 aanpassingen gaan doorvoeren.
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2.6 VAN DER MEER DRONRIJP
Laatste hittestress-inspectie: geen. Van der Meer overweegt momenteel een bezoek van Eyes on
Animals.
Wachttijd buiten
Dieren met hittestress

De trucks staan in een hal (dus niet buiten).
De wachttijd in de hal is 6-10 uur. Dit is erg lang.
NVT

Schaduw

Ja - de trucks staan in een overdekte wachthal.

Ventilatie

De kratten worden tijdens de wachttijd niet van de truck gehaald. Het is
daardoor lastiger goed te ventileren en de temperatuur in de kratten laag te
houden. Van der Meer laat weten dat ze bij warm weer grote mobiele
ventilatoren naast de trucks plaatsen. In het dak van de trucks zitten
ventilatoren. Daarnaast zijn er extra back-up-ventilatoren. Het is onbekend of
dit voldoende is, want EonA is hier (nog) niet geweest.
Van der Meer laat weten dat ze op warme dagen:
 later beginnen met vangen (zodat het koeler is).
 minder kippen in de kratten laden.
 op strategische plekken in de truck kratten leeg worden gelaten voor extra
ventilatie.
 er een watersysteem aanwezig is dat indien nodig kan worden gebruikt.
 er vernevelingssystemen aanwezig zijn die op twee ventilatoren kunnen
worden bevestigd.

Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

Onbekend

WAT ER BETER MOET
 Kortere wachttijden in de wachthal.
Algemeen oordeel: Van der Meer heeft verschillende maatregelen tegen hittestress getroffen zoals
grote ventilatoren in de wachtstal en watervoorziening. De wachttijden in de hal (6-10 uur) zijn echter
erg lang en de kratten worden niet afgestapeld waardoor ventileren moeilijker is. Mogelijk gaat dit wel
goed – maar we hebben dit niet kunnen beoordelen. Van der Meer denkt nog na over een eventueel
bezoek van Eyes on Animals.
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2.7 VAN MIERT BREUKELEN
Laatste hittestress-inspectie: 26 juli 2019, 10:30-11:30. EonA is hier niet welkom. Vanaf de openbare
weg zijn de trucks echter wel te zien.
Buitentemperatuur: 36°C en LV38%
Wachttijd buiten

< 30 minuten

Dieren met hittestress

Ja, kippen in de trucks hadden hittestress

Schaduw

Nee. Er is geen schaduw op het terrein.

Ventilatie

Nee. Er staat slecht één kleine ventilator op de grond. Dit is verre van
voldoende.
Onbekend

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN DOORGEVOERD N.A.V. ONZE INSPECTIE
 Geen
WAT ER BETER MOET
 Betere voorzieningen voor wachtende trucks; schaduw en mobiele ventilatoren.
Algemeen oordeel: Van Miert is één van de weinige slachterijen waar Eyes on Animals niet welkom is.
We hebben alleen vanaf de openbare weg inspectie kunnen uitvoeren. Er is geen schaduw en goede
ventilatie voor wachtende trucks. We zagen veel kippen met hittestress.

Moet beter: trucks staan in de volle zon en er zijn geen goede ventilatoren
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2.8 WILKI RAVELS (BE)
Laatste hittestress-inspectie: nog geen. We zijn hier wel welkom in de zomer van 2021.
Wachttijd buiten

Onbekend

Dieren met hittestress

NVT

Schaduw

Er is een overkapping waar trucks onder kunnen staan. Onbekend of
deze voldoende groot is voor alle trucks want we hebben dit nog niet in
de praktijk kunnen bekijken.
In de zomer worden er tussen de trucks ventilatoren geplaatst.
Onbekend of de ventilatie afdoende is want we hebben dit nog niet in
de praktijk kunnen bekijken.
Wilki laat weten dat ze op warme dagen:
 eerder starten met slachten (vanaf 04:30) zodat er minder trucks
bij hitte worden aangevoerd,
 bij de slachtvolgorde rekening houden met de volgende factoren:
vangtijdstip, vangduur, reistijd, gebeurtenissen onderweg en
fysieke toestand van de kippen (veel of weinig bevedering, uitval
tijdens legronde),
 minder kippen in de kratten laden.
Onbekend

Ventilatie

Overige maatregelen

Temperatuur in
aanvoer/wachtstal

VERBETERINGEN DOORGEVOERD
 Er is een overkapping gebouwd waar trucks onder kunnen staan. In de zomer worden daarnaast
mobiele ventilatoren tussen de trucks geplaatst.

Algemeen oordeel: Wilki heeft verschillende maatregelen genomen tegen hittestress. Het is onbekend
of deze voldoende effectief zijn omdat EonA nog geen bezoek heeft afgelegd. We kunnen daarom
hierover nog geen oordeel geven. Maar Wilki is transparant en altijd bereid om onze vragen te
beantwoorden. We zijn bovendien welkom op hun slachterij komende zomer.
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